Аналітична довідка
про проведення обласного огляду-конкурсу бібліотек на краще сприяння
поширенню практик електронного урядування
«Нові можливості бібліотек – послуги е-урядування»
З 11 серпня до 22 вересня 2014 року управлінням культури, національностей та
релігій, обласним комітетом профспілки працівників культури та Хмельницькою
ОУНБ ім. М. проведено обласний огляд-конкурс бібліотек на краще сприяння
поширенню практик електронного урядування. Метою конкурсу була організація
доступу громадян в бібліотеках до національних та регіональних послуг в онлайновому
режимі, активізація створення бібліотеками ресурсів і послуг щодо сприяння взаємодії
населення з владою у електронному режимі, виявлення, узагальнення та
розповсюдження передового досвіду бібліотек.
З метою об’єктивного оцінювання матеріалів учасників конкурсу, утворено
склад журі у складі представників органів влади та місцевого самоврядування,
бібліотек, профспілкових органів.
Огляд-конкурс проводився у два етапи. Перший етап конкурсу проводився з 11
серпня до 11вересня 2014 року та передбачав підготовку і подання до обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського матеріалів на конкурс.
Другий етап конкурсу проводився з 12 вересня по 22 вересня і передбачав аналіз
поданих на конкурс матеріалів (відібраних журі конкурсу), виявлення та узагальнення
передового досвіду бібліотек, нагородження переможців. На розгляд журі надійшли
матеріали від 24 центральних бібліотек: Білогірської, Віньковецької, Волочиської,
Городоцької, Деражнянської, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, Красилівської,
Новоушицької, Полонської, Славутської, Старокостянтинівської, Старосинявської,
Теофіпольської, Хмельницької, Чемеровецької, Шепетівської, Ярмолинецької
центральних районних бібліотек, центральних міських бібліотек міст Кам’янецьПодільський, Хмельницький, Нетішин та міських бібліотек міст Славута, Шепетівка.
Не взяли участі в обласному конкурсі Дунаєвецька центральна районна
бібліотека та міські бібліотеки міста Старокостянтинів, через відсутність технічних
засобів.
Розглянувши подані матеріали конкурсу, журі визначило переможців:
у номінації «Краща центральна районна (міська) бібліотека Хмельниччини
з надання доступу громадян до електронних послуг національного та
регіонального рівнів»:
Віньковецьку центральну бібліотеку (директор Нетреба Людмила Мойсеївна);
Нетішинську центральну міську бібліотеку (директор Омельчук Марія
Леонідівна);
у номінації «Краща центральна районна (міська) бібліотека Хмельниччини
з сприяння поширенню практик електронного урядування»:
Ярмолинецьку центральну бібліотеку (директор Гриб Марина Анатоліївна);
Журі також відмітило роботу центральних бібліотек Старокостянтинівського,
Полонського, Хмельницького районів та міста Хмельницького. Працівники
організовують доступ громадян до національних і регіональних послуг в онлайновому
режимі, створюють ресурси та послуги щодо взаємодії у електронному режимі
населення з владою.

